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Net Promoter Score
De Net Promoter Score (NPS) is een manier 
om klanttevredenheid te meten. De score 
kan variëren tussen -100 en 100. Een NPS die 
boven de nul uitkomt wordt als goed gezien, 
een score boven de 50 als excellent.

Impactmeter
De social impactmeter meet de sociale 
impact van activiteiten. De indicatie die de 
scores geven over het potentiële eff ect zijn 
als volgt:

• 0% - 20%:
geen/nauwelijks eff ect

• 20% - 40%:
nauwelijks eff ect

• 40% - 60%:
eff ect, veel ruimte voor verbetering

• 60% - 80%:
veel eff ect, ruimte voor verbetering

• 80% - 100%:
 uitstekend eff ect, weinig ruimte 
voor verbetering
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Je voelt je niet alleen, kan je 
verhaal kwijt zonder oordeel, 
wordt op weg geholpen.
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Heeft mijn leven weer 
rechtop gekregen."Heeft mijn leven weer "Heeft mijn leven weer 

"rechtop gekregen."rechtop gekregen.
Goede achtergrondinformatie 
en adviezen gekregen."Goede achtergrondinformatie "Goede achtergrondinformatie 

"en adviezen gekregen."en adviezen gekregen.

Omdat het is heel hulpzaam 
en vooral leuk & gezellig."Omdat het is heel hulpzaam "Omdat het is heel hulpzaam 

"en vooral leuk & gezellig."en vooral leuk & gezellig.
Ik heb de gesprekken 
ervaren als een opluchting."Ik heb de gesprekken "Ik heb de gesprekken 

"ervaren als een opluchting."ervaren als een opluchting.
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